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INTRODUKSJON
INTRODUCTION
NB! Vennligst sjekk webside www.geemarc.com for oppdateringer.
Det kan være viktige oppdateringer som man må være klar over.

Gratulerer med din nye Geemarc PHOTOTPHONE 100. Dette er
en forsterket telefon med store knapper. De store knappene er
både lett å se og betjene. Det er også direkte ringe taster med
bilde hvor man kan ha bilder av de man ønsker å ringe. Dette
hindrer feilringing gjør ringing lettere. Telefonen har også
teleslynge i telefonrøret.
Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen for utnytte
potensialet til Geemarc telefonen fullt ut. Ta vare på
bruksanvisningen for fremtidig bruk. Denne bruksanvisningen
forklarer hvordan man bruker telefonen.

PHOTOPHONE 100

!
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BESKRIVESE
Pakke ut Telefonen
Når du pakker ut telefonen skal du finne følgende i esken:
•

1 PHOTOPHONE 100 telefon enhet

•

1 PHOTOPHONE 100 telefonrør med spiral ledning

•

1 Telefon linje ledning

•

1 Bruksanvisning

www.geemarc.com
Importør:
Medus AS
www.medus.no
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BESKRIVESE
Generell Beskrivelse
Spesial Minne
(M1~M3)

Lagre Knapp

Tonekontroll

Volum kontroll

Linje Bryter

Håndsett
feste

Repetisjon/Pause

I Bruk LED

Flash Knapp Lydløs Knapp
Direkte Minne

Lydløs LED
Forsterker Knapp

Høyttaler Knapp
Forsterker LED
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BESKRIVELSE
DESCRIPTION

Flash tid
Bryter
Høyttalende
Volumkontroll
Kontakt
Telefonrør

!
Ringe
Volum

Forsterker Telefonlinje
Knapp
Kontakt
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INSTALLASJON
Sette Opp
Koble telefonrøret til ene enden av spiralledningen. Kobler andre
enden til til venstre side på telefonen. Koble linje ledningen bak
på telefonen og andre enden til telefonkontakten i veggen. Legg
på røret på telefonen*.
(*) Klassifisert TNV-3 i henhold til EN60950 standard.

Vegg Montering
Skli håndsett feste ut, snu det 180 grader og skli det inn igjen slik at
feste peker oppover (se diagram 1). Dette gjør at telefonrøret ikke faller
av telefonen ved veggmontering.
Skru inn to skruer over hverandre med 80mm avstand (følger ikke med).
Plasser telefonen over skruehodene og skli telefonen på plass (se
diagram 2). Sett telefonrøret på plass i feste.
Diagram 1

!

Diagram 2

!
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INNSTILLINGER

Ringe Innstilling
Med bryter på baksiden av telefonen kan man stille ringe styrken
til Av, Lav og Høy.

Flash Innstilling
Du kan justere flash tiden med bryteren på høyre side av
telefonen. Det er tre nivåer tilgjengelig. 100ms, 270ms og 650ms.
Dette er en spesial funksjon.

Mottaks Volum og Tone Innstilling
Du kan endre håndsett volum og tone under samtale etter dine
hørsels behov. Bruk volum glide kontrollen på toppen av
telefonen for å endre styrke. Volum regulering tilgjengelig er 0-15
dB.
FORSTERKER knappen

på telefonen gir ytterligere 15

dB forsterkning. Justeringen vil da være fra 15-30 dB på glide
kontrollen. LED vil lyse når forsterker funksjonen er aktivert.

Forhåndsinnstilling av Forsterkning.
Forsterkning PÅ/AV på baksiden av telefonen tillater at man kan
sette forsterkning PÅ eller AV automatisk hver gang du bruker
telefonen.
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INNSTILLINGER
SETTINGS
FORSTERKNING PÅ/AV Satt i PÅ posisjon.
Ekstra forsterkning og tonekontroll er automatisk aktivert hver
gang du bruker telefonen og forsterker LED lyser.
Ved å trykke Forsterker knappen under samtale vil man slå av
forsterkningen og tonekontrollen. Derimot kan du fortsatt justere
styrken med volum glide kontrollen.
FORSTERKNING PÅ/AV Satt i AV posisjon
Ekstra forsterkning og tonekontroll er automatisk deaktivert hver
gang du bruker telefonen. Forsterker LED vil være av når du
bruker telefonen. Ved å trykke Forsterker knappen under samtale
vil forsterkning og tonekontroll bli aktivert. LED vil lyse for vise
endringen. Hvis du trykker inn Forsterker knappen en gnag til vil
forsterkningen og tonekontrollen slå seg av igjen. LED vil slukke
for vise endringen.
Uansett hvor mange ganger du trykker på forsterker knappen
under en samtale, vil funksjonen være avslått neste gang du
bruker telefonen.
Tone Justering
Hvis forsterkning har blitt aktivert, kan man justere på
tonekontrollen. Du kan øke lave frekvenser eller høye frekvenser
med tone glide bryteren på fronten av telefonen.

!
Merk: Tonekontrollen vil ikke virke hvis forsterkning er AV.

Høyttalende volum innstilling
I høyttalende modus kan du justere høyttaler styrken med volum
kontrollen V+ eller V- på høyre side av telefonen.
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BRUKE TELEFONEN
Ringe Ut
Ta opp telefonrøret
Når du hører summetonen, tast inn ønsket nummer på
tastatur.
For å avslutte samtalen, legg på røret.
Ringe Ut – Høyttalende
Trykk

knappen for summetone.

Tast inn ønsket nummer på tastatur.

For å avslutte samtalen, trykk

igjen.

For å aktivere høyttalende funksjonen under samtale trykk
HØYTTALER knappen og legg på røret samtidig. For å deaktivere
Høyttalende funksjonen under samtale, løft av røret.
Merk: Når du er i Høyttalende modus, kan bare en av gangen
snakke. Bytte mellom mikrofon og høyttaler er automatisk. Dette
er avhengig av lydstyrken på innkommende samtale og
henholdsvis mikrofonen. Det er derfor viktig at det ikke er masse
bakgrunnsstøy i nærheten av telefonen. Dette vil forstyrre
høyttalende funksjonen.

!10

USING
BRUKE
THE
TELEFONEN
TELEPHONE
Motta Samtale
Ved innkommende anrop ringer telefonen og innkommende
samtale LED lyser.

Løfta av telefonrøret og snakk
For å avslutte samtalen, legg på røret.
Motta Samtale – Høyttalende
Trykk

og snakk fritt.

For å avslutte samtalen

Repetere Siste Nummer
Løft av røret to trykk
Trykk

for høyttalende bruk

for å repetere siste nummer.

Lydløs Funksjon
Hvis du ønsker kan du snakke privat til andre i rommet uten at
innringer hører dette. Du kan fortsatt høre innringer men de kan
ikke høre deg. For slå på Stille modus under samtale, trykk
STILLE knappen en gang (LED vil lyse). Innringer vil ikke høre deg
mer. Trykk igjen for å fortsette samtalen med innringer (LED vil
slukke).
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MINNE
Høreapparat Bruk
Denne telefonen er høreapparat kompatibel. Den har teleslynge i
telefonrøret. Sett Høreapparatet i T-stilling og hold røret mot
apparatet.

Flash Signal
FLASH knappen ! kan brukes med spesial tjenester som
samtale venter (hvis det tilbys av din leverandør) eller overføre
eksterne anrop til annen telefon ved tilkobling til sentral.

Lagre Nummer i Minne

Det er 11 minne knapper (M1, M2 og M3 og 8 Foto ringe
knapper). Du kan sette inn bilder av kontaktene dine under
dekselet på foto knappene. Dette er veldig nyttig hvis du har lett
for å glemme navn eller telefonnummer..
Løfta av røret
Trykk

. Tast inn ønsket nummer (opp til 32 sifre). hvis

påkrevd, du kan bruke

tasten for å sette inn en
pause.

Trykk på ønsket minne knapp (M1, M2 og M3 eller 1 av 8
foto ringe knapper)
Trykk

igjen. Telefonnummeret vil bli lagret i valgt
lokasjon.

Hvis man lagrer et nytt nummer hvor det allerede er lagret et
nummer, vil dette bli slettet.
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MINNE
Det er et et minne kort på telefonen hvor du kan skrive opp hva
som er lagret og hvor det er lagret.

Ringe Nummer fra Minnet.
Løft av røret
Trykk ønsket minne knapp (M1, M2 eller M3 eller 1 av 8
foto knapper)
Nummeret vil bli ringt umiddelbart
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FEILSØKING
PHOTOPHONE100 ringer ikke
• Se til at telefonledningen er tilkoblet riktig og at den ikke er
skadet.
• Koble til en annen telefon til telefonlinjen eller flytt telefonen til
en annen kontakt for å sjekke om feilen er i telefonen eller i
telefonlinjen.
• Det kan være for mange kommunikasjons enheter tilkoblet en
enkel telefonlinje for eks. annen telefon, modem eller telefaks.
Kontakt din leverandør for hjelp med å finne begrensningene
for din tele-linje.
• Se til at ringetone ikke er avslått.
Ingen summetone
• Se til at telefonledningen er tilkoblet riktig og at den ikke er
skadet.
• Koble til en annen telefon til telefonlinjen eller flytt telefonen til
en annen kontakt for å sjekke om feilen er i telefonen eller i
telefonlinjen.
• Det kan være for mange kommunikasjons enheter tilkoblet en
enkel telefonlinje for eks. annen telefon, modem eller telefaks.
Kontakt din leverandør for hjelp med å finne begrensningene
for din tele-linje.
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SIKKERHETSINFORMASJON
SAFETY INFORMATION
Generellt
Ikke åpne telefonen. Kontakt leverandør for alle reparasjoner.
Rengjøring
Rengjør telefonen med en myk klut. Bruk aldri polish eller
rensevæske. Det kan skade elektronikken på innsiden.
Plassering
Ikke utsett telefonen for direkte sollys.
Se til at det alltid er fri flyt av luft på overflaten av telefonen.
Ikke plasser noen deler av utstyret i vann og ikke bruk det i rom
med høy luftfuktighet og damp som for eks. på badet.
Ikke utsett utstyret for flammer eller andre farlige forhold.
Koble telefonen fra tele-linjen ved lyn og tordenvær fordi det kan
skade telefonen. Garantien dekker ikke skade ved tordenvær.
Telefonen er laget for å virke innen temperatur området 5°C til
45°C.
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GARANTI
Garanti etter Norsk lov. Skulle du få et problem med produktet, så
kontakt leverandør. Se vår web side www.medus.no Garantien
dekker ikke ulykker, forsømmelse eller ødeleggelse av noen deler.
Produktet må ikke være tuklet med eller åpnet av noen som ikke
er autorisert av Geemarc eller leverandør.
VIKTIG: KVITTERINGEN ER EN VIKTIG DEL AV GARANTIEN
OG MÅ TAES VARE PÅ FOR ET EVT. KRAV OM GARANTI.
Garanti etter Norsk lov.

DECLARATION: Geemarc Telecom SA erklærer herved at dette
produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante
bestemmelser av Radio og Telecommunications Terminal
Equipment Directive 2014/53/UE og spesielt artikkel 3 seksjon 1a,
1b og seksjon 2.
Telefonen virker ikke hvis linje strømmen er under 18 mA.
Samsvarserklæring kan lastes ned på www.geemarc.com

!
Telefon tilkobling: Spenningen (Volt) presentert på
telekommunikasjonsnettverket er klassifisert TNV-3
(Telecommunication Network Voltage) i henhold til EN60950 standard.
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AVHENDING
Notater
Utstyret skal avhendes som elektronikk avfall etter gjeldende
lokale regler. Skal ikke kastes i husholdning søppelet.
Vennligst bruk en av disse avhendings valg:
- Fjern alle batterier og kast dem på egnet sted etter gjeldende
regler. Kast så utstyret i elektronikk avfall etter gjeldende
lokale regler.
- Eller lever inn utstyret til din leverandør.
Hvis du dermed respekterer dette sørger du for menneskers helse
og miljøvern.

!

www.geemarc.com
Importør:
Medus AS
www.medus.no
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